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इसाकच्या स्वप्नात एक 
आवाज तू राजधानीला 
जा. तथील राजवाड्याच्या 
पुलाखाली पुरून ठवलला 
खजाना उकरून बािर 
काढ.  अस तीन वळा 
साांगतो. पहिल्या पहिल्याांदा 
इसाकचा अशा मूखख 
बडबडीवर ववश्वास बसला 
नािी. तरीसुद्धा खर काय ि 
जाणून घण्यासाठी तो 
राजधानीच्या प्रवासाला 
ननघतो. तो एक मोठा 
प्रवास असतो. 
तो प्रवास त्याला कुठ नतो? 
तथ त्याला काय ममळत? 

िी जुनी परांतु सािसी कथा 
तुम्िाला नक्कीच आवडल.  
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मराठीतः प्रभाकर नानावटी 



एककाळी एका आटपाट नगरी इसाक नावाचा गरीब 
माणूस रिात िोता. 



गरीबीमुळ त्याला दोन वळा पोटभर जवणसुद्धा 
ममळत नहित.  
अधखपोटीच तो ककत्यक वळा झोपत िोता. 





एका रात्री त्याला एक स्वप्न पडल. 



स्वप्नात एक आवाज तू राजधानीला जा. तथ 
राजवाड्याच्या जवळच्या पुलाखाली सोन्या नाण्याांनी 
भरलली खव्जन्याची पटी पुरून ठवलली आि. ती 
उकरून बािर काढ अस साांगत िोता. 
 तो जागा झाला.  
छ! ि तर स्वप्न िोत.  अस म्िणत त्या 
भानगडीत पडला नािी. 



दसुऱ्या रात्रीसुद्धा पुन्िा तच स्वप्न पडल.  त्यानी 
दलुखक्ष कल. 



नतसऱ्या वळी स्वप्नातील तो आवाज ऐकून त्याला 
ि खर असाव.  अस वाटल्यामुळ राजधानीच्या 
प्रवासाची तयारी त्यानी कली.  





वाटत जात असताना कािी वळा बलगाडीतून कािी 
अांतरापयतं गाडीवाल नत िोत. परांतु बिुतक प्रवास 
त्याला पायी पायीच कराव लागल.  



वाटतील डोंगर ओलाांडत िोता. 



डोंगरावर चढत िोता, उतरत िोता. 



शवटी एक हदवशी तो राजधानीच्या शिरात पोचला.  







राजवाड्याच्या जवळच्या पुलापाशी आल्यानांतर या 
पुलाची हदवसाच चोवीस तास राखण करणार गस्त 
घालतात ि त्याच्या लक्षात आल.  





त्यामुळ पुलाखाली जाऊन खजाना उकरून 
काढण्याचा ववचार त्याला सोडून द्याव लागल.  



तरीसुद्धा तो रोज सकाळपासून रात्रीपयतं त्या 
पुलाच्या जवळपास फऱ्या मारत िोता.  
 



रखवालदाराांच्या पथकाच्या प्रमुखाच्या लक्षात िी 
गोष्ट आली. त्यानी एक हदवशी इसाकला बोलवून 
तू रोज यथ का यतोस?  अस ववचारल. 



त्याच्या स्वप्नात आलली िकीकत इसाकन 
साांगगतली. प्रमुख जोर जोरान िसायला लागला.  



कसला गरीब माणूस आिस र तू? स्वप्नातल्या 
गोष्टीवर कुणी ववश्वास ठवतात का? माझां ऐक, 
मीसुद्धा तुझ्या स्वप्नातल्या आवाजासारखा आवाज 
ऐकला. त्या आवाजानी मला तू रिात असलल्या 
शिरात जा. तथ इसाक नावाच्या माणसाच्या 
घराखाली खजाना आि. तो खणून बािर काढ.  अस 
साांगगतल. ि सगळ खोट असत.  अस म्िणत तो 
िसायला लागला.  



इसाक त्या प्रमुखाला नमस्कार करून घरच्या 
रस्त्याला लागला. 



पुन्िा डोंगराांची चढ-उतार कली. 



जांगलाची वाट तुडवली. 



कािी गाडीवाल त्याला गाडीत बसवून कािी अांतरावर 
सोडत िोत. परांतु त्याला घरी पोचण्यासाठी भरपूर 
पायपीट करावी लागली. 



शवटी तो आपल्या शिराला पोचला. 
घरी पोचल्या पोचल्या त्यानी आपल स्वपाक घर 
खणून काढल. जममनीच्या आत पुरून ठवलला 
खजाना उकरून बािर काढला. 



  त्यानी आपल्या शिरात एक प्राथखना मांहदर बाांधल. 
मांहदराच्या कोपऱ्यातील एका दगडावर कािी वळा 
अगदी जवळ असलल्यासाठीसुद्धा फार लाांब लाांब 
जाव लागत. अस कोरून ठवल. 



इसाकन रक्षकपथकाच्या प्रमुखाला एक रत्नाचा खडा 
भट म्िणून पाठवून हदल. तो आता ननवाांत, सुखी 
समाधानाच आयुष्य जगत िोता. नांतर कधीिी 
त्याला गरीबी मशवली नािी.  




